
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
เรื่อง การประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ และครอบครัวสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565 

****************************** 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  มีความประสงคจะประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิก
สหกรณฯ และครอบครวัสมาชิกสหกรณฯ ประกอบดวย สมาชิก คูสมรส บุตร บิดา มารดา  โดยกําหนดวันเริ่ม
สัญญาในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 และเงื่อนไขการคุมครองและขอยกเวนตาง ๆ คือ รับประกันชีวิตสมาชิก
ทั้งหมด อายุ 20 ป – 80 ปบริบูรณ 

สหกรณฯ มีขอมูลและเงื่อนไขการทําประกันของสมาชิก ดังนี้ 

โครงการที่ 1 การทําประกันชวีิตกลุมสมาชกิสหกรณฯ  อายุ 20 ป – 80 ปบรบิูรณ  รายละเอียด ดังนี้ 
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  400,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  800,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 

โครงการที่ 2 การทําประกันชวีิตสมาชิกสหกรณฯ  อายุ 20 ป – 80 ปบริบูรณ  รายละเอียด ดังน้ี 
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  200,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  600,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 

โครงการที่ 2 สมทบ การทําประกันชวีิตครอบครัวสมาชิกสหกรณฯ  อายุ 12 ป – 80 ปบริบูรณ  
รายละเอียด ดังนี้  
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  100,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  300,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 
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โครงการที่ 3 การทําประกันชวีิตสมาชิกสหกรณฯ อายุ 20 ป – 80 ปบรบิูรณ  รายละเอียด ดังนี้ 
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  700,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  1,050,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 

โครงการที่ 3 สมทบ การทําประกันชวีิตครอบครัวสมาชิกสหกรณฯ  อายุ 12 ป – 80 ปบริบูรณ  
รายละเอียด ดังนี้  
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  700,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  1,050,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 

โครงการที่ 4 การทําประกันชวีิตสมาชิกสหกรณฯ  อายุ 20 ป – 80 ปบริบูรณ  รายละเอียด ดังน้ี   
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  600,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  950,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 

โครงการที่ 5 การทําประกันชวีิตสมาชิกสหกรณฯ  อายุ 20 ป – 80 ปบริบูรณ  รายละเอียด ดังน้ี 
  1. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตทุกกรณี จาย  1,000,000.00  บาท 
  2. วงเงินเอาประกัน  เสียชีวิตอุบัติเหตุ จาย  2,000,000.00  บาท 
  3. ระยะเวลาคุมครอง  เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565  สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 2566 
  4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม คือ สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
  5. วันเร่ิมสัญญาประกันชีวิต ตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิมและถือเปนการรบัประกันตอเนื่อง  
จากป 2563  สมาชิกที่สมัครทําประกันใหมใหบรษิัทรับทําประกันทุกราย โดยไมตองตรวจสุขภาพ แตมี
ระยะเวลารอคอย 12 เดือน  ยกเวนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตองจายคาสินไหมทุกราย 
 
 
         /กรณีคาเบี้ยประกันชีวิต 



- 3 - 

กรณีคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ และครอบครัวสมาชิกสหกรณฯ ที่บริษัทยื่นเสนอ
มาถึงแมต่ํากวาบริษัทอ่ืน แตสหกรณฯ พิจารณาแลวเห็นวาคาเบี้ยประกันยังสูงอยู สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตอรองราคาใหเปนที่พอใจหรือยกเลิกการเสนอราคาได 

อนึ่ง บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคาเบ้ียประกันดังกลาว ตองวางเงินประกันซองเปนแคชเชียรเช็ค
หรือเงินสด  จํานวน 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน) เงินประกันซองนี้จะคืนใหกับบริษัทที่สหกรณฯ ไม
รับทําประกัน โดยจายเปนเช็คคืนในนามบริษัท ตอเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาผลเรียบรอยแลว สวนบริษัทที่
สหกรณฯ พิจารณารับทําประกันจะคืนเงินประกันซอง โดยจายเปนเช็คคืนในนามบริษัท ตอเม่ือบริษัทมอบ
กรมธรรมใหแกสหกรณฯ เรียบรอยแลว 

ทั้งนี้ หากบริษัทใดสนใจที่จะยื่นซองเสนอราคาการทําประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ และ
ครอบครัวสมาชิกสหกรณฯ ใหยื่นซองเสนอราคาเบ้ียประกันตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน   
ตั้งแตวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
หมายเลขโทรศพัท  0–3561-1023  0-3561-4754  โทรสาร  0-3561-2040 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

     
(นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรพัยครูอางทอง จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


